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O nosso objectivo é divulgar as
actividades realizadas no CATL
Verdine, realçando os acontecimentos
mais importantes. Mas o grande
desafio será sempre o de continuar,
assumindo a responsabilidade de
crescer e melhorar. A comunicação
escrita é reconhecida como um
importante instrumento pedagógico.
A produção de um jornal escolar
permite o desenvolvimento do
espírito crítico e do trabalho em
equipa. Estimula a escrita, a leitura, a
expressão gráfica e o sentido estético;
cultiva o saber fazer e o gosto pela
produção de algo concreto. É um
espaço de expressão em liberdade e
responsabilidade. Pela diversidade
temática
que
vai
abordando,
desenvolve a promoção de relações
entre o CATL Verdine e o meio
envolvente.
Escrever ou participar no nosso jornal
é torná-lo num ponto de encontro de
todos. Agradecemos à Câmara
Municipal de Loures e a todos os
nossos Amigos e Colaboradores pelo
apoio que nos oferecem. Esperamos
que gostem e continuem a ajudar-nos
neste nosso projecto.
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No dia 8 de Outubro realizou-se a festa de Nossa
Senhora da Fonte.
Logo de manhã os bombos do Bate-Batuque
percorreram o bairro para dar início à festa e
terminaram em frente à Igreja da Apelação para
começar aí a caminhada pela paz, em que as crianças
do Verdine, juntamente com as crianças do Olipandó,
levaram faixas com frases alusivas ao tema.
Seguidamente realizou-se, já na Quinta da Fonte, a
Missa Campal, tendo as nossas crianças participado
nas leituras e no coro.
O almoço convívio contou com os pratos típicos das
comunidades: portuguesa, cabo-verdiana, cigana,
santomense, angolana e guineense.
A seguir tivemos animação durante a tarde, com
diversos grupos; de Odemira veio o grupo
“Cavaquinhos do Mira”, do Moinho da
Juventude/Cova da Moura veio um grupo de
dançares cabo-verdianos, o nosso C.A.T.L. participou
com danças e o centro Olipandó com a Marcha
Popular.
Também houve alguns artistas do bairro que
actuaram.
Mais um ano a festa de Nossa Senhora da Fonte foi
do agrado de todos. Por isso ficámos felizes!

A preparação dos diversos pratos pelas diferentes equipas, no nosso Centro.
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CURIOSIDADES
Começou o Outono

5 de Outubro

No dia 21 de Setembro começou o Outono.
Nas nossas salas assinalámos a chegada do
mesmo, decorando as salas com itens
alusivos à época, como folhas de cor
amarela, laranja e castanhas. Também
colocámos, pendurados na sala, ouriços das
castanhas.

No dia 5 de Outubro foi feriado. Este feriado
é nacional, ou seja festeja-se unicamente no
nosso país, pois é a comemoração da
implantação da república, em 1910.

ano

Na véspera, dia 4, pesquisámos na internet
a importância deste dia e ficámos a saber
que no dia 5 de Outubro de 1910 Portugal
deixou de ser governado por um rei, que
deu lugar a um Presidente da República,
eleito pelo povo.

“No caminho da escola para o CATL Verdine
vemos muitas folhas pelo chão, parece um
tapete fofinho!” Ricardo 2º ano

O primeiro Presidente da República foi
Manuel de Arriaga, que esteve no poder de
24 de Agosto de 1911 a 29 de Maio de 1915.

“As árvores do nosso bairro começaram a
ficar com as folhas castanhas.” Carolina 1º

No passado dia 17 de Outubro comemorou-se o dia
internacional da Erradicação da Miséria.
Assinalámos este dia realizando um cartaz alusivo ao dia.
Durante as duas primeiras semanas do mês de Outubro
realizámos uma pequena recolha de bens alimentares,
que foram entregues pelas crianças na Igreja da Apelação
no dia 17 de Outubro, para ajudar famílias carenciadas.
Antes da Missa apresentámos a nossa peça de teatro
“Maria dos Olhos Grandes e Zé Pimpão” e cantámos a
música All you need is love. No final da celebração o
senhor Padre Alexandre falou-nos do dia que
comemorávamos e agradeceu-nos.
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A Carolina é uma menina com 18 anos, que ficou tetraplégica aos dois
meses, devido a um acidente rodoviário. Para se mover necessita de
uma cadeira de rodas, e da boa vontade de quem a possa ajudar a
subir e descer passeios e até a empurrar a cadeira em percursos mais
acidentados. Por este motivo e pelo facto de a cadeira já se encontrar
bastante danificada, o que ainda dificultava mais a sua deslocação,
várias pessoas, pertencentes à nossa área geográfica, a título
individual, juntaram-se ao CATL Verdine e à Paróquia da Apelação, de
forma que se conseguisse angariar fundos para se poder comprar uma
cadeira de rodas eléctrica para a Carolina, para que esta se torne
ainda mais autónoma e possa continuar a estudar no curso de cozinha
e assim completar o 12º ano, o que lhe possibilitará o ingresso no
mundo do trabalho.
Foi possível concretizar esta acção com a venda de bilhetes para um concerto solidário de música
Sacra, oferecido por um grupo de nove elementos da Orquestra do Teatro São Carlos, no passado dia
25 de Novembro, na Igreja Paroquial da Apelação. A Igreja estava cheia para a audição e, no final da
mesma, a cadeira eléctrica foi entregue à Carolina que, emocionada, agradeceu a todos a realização de
um sonho.
Algumas fotos do evento
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DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL
Com a chegada do mês de Dezembro
começámos as decorações das nossas salas
do CATL Verdine, com muito amor e
empenho.
De forma a podermos proporcionar a toda a
comunidade uma época de paz e amor,
também participámos na realização das
decorações para a árvore de Natal, colocada
perto do centro comercial da Apelação.
Com
muito
entusiasmo,
realizámos
decorações, em material reciclado, para a
árvore de Natal. No dia 6 de Dezembro,
todos juntos, fomos colocar as decorações
realizadas.
No dia 7 de Dezembro foi feita a
inauguração da árvore e do presépio, que
este ano foi pela primeira vez realizado ao
lado da árvore, pelo CATL Verdine e
Paróquia. De forma a assinalarmos a
inauguração, cantámos dois cânticos de
Natal, juntamente com as crianças do
Jardim de Infância e CATL O Nosso Mundo.
Agradecemos à senhora vereadora da
Câmara Municipal de Loures, ao Presidente
da União de Freguesias e ao senhor Padre
Alexandre por terem estado presentes
neste dia.

Presépio da Quinta da Fonte
Pelo terceiro ano consecutivo fez-se um presépio no
topo da Av. José Afonso, na Quinta da Fonte. Este
ano foi proposto às instituições do Grupo
Comunitário a construção de presépios em miniatura
que se colocaram em exposição no mesmo espaço.
No dia da montagem colaboraram, como tem
acontecido em anos anteriores, duas funcionárias da
União de Freguesias, o C.A.T.l. Verdine, as Irmãzinhas
de Jesus, o C.A.T.L Nosso Mundo, a Câmara Municipal
de Loures e a União de Freguesias de Unhos,
Camarate e Apelação.
A inauguração teve lugar no dia 12 de Dezembro,
estando presentes: o Assessor da Sr.ª vereadora
Eugénia Coelho da Câmara Municipal de Loures, o
Presidente da União de Freguesias, Dr. Renato Alves,
a Presidente do S.D.L. Doutora Manuela Mendonça e
o senhor Padre Fidelino, em representação da
Paróquia da Apelação. As crianças do C.A.T.L. Verdine
e do C.A.T.L. Nosso Mundo solenizaram o acto com
um conjunto de cânticos de Natal, e ofereceram a
todos os presentes umas bolachas em forma de
coração,
confeccionadas
pelos
próprios,
acompanhadas de um cartão de Boas Festas.
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Festa de Natal na Apelação
No passado dia 17 de
Dezembro realizou-se a
Festa de Natal da
Apelação.
Este
ano
tivemos a presença de
uma animadora, vestida
de mãe Natal, que
apresentou o espectáculo
e animou o público.
O nosso CATL participou
na festa com uma dança
realizada pelas meninas
mais velhas.
No fim da festa fez-se a
entrega de uma pequena
prenda às crianças.

Festa de Natal do S.D.L.
No passado dia 21 de Dezembro realizou-se
a festa de Natal do S.D.L no auditório da
Escola Superior de Enfermagem Artur
Navarro.
Todos os C.A.T.Ls. e Jardins de Infância do
SDL participaram na festa, apresentando
uma dança ou peça.
As crianças do Verdine abriram a festa com
os
bombos
do
bate-batuque
e
posteriormente apresentaram uma mini
peça com dança e um coro final.
No fim da festa todas as crianças receberam
um apetitoso lanche, como lembrança desta
tarde tão bem passada e divertida.
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Ioga do Riso
No dia 18 de Dezembro
começaram as férias
escolares e estivemos
no CATL Verdine todo o
dia.
No fim do mesmo tivemos o prazer de participar numa sessão de Ioga do Riso que nos foi
proporcionada pelo Projecto Escolhas.

Basquetebol adaptado
No dia 27 de Dezembro a equipa de Basquetebol Adaptado da
GDR Joanita veio até ao pavilhão da escola Maria Keill para
nos proporcionar um dia diferente. Tivemos a oportunidade
de conhecer alguns dos jogadores da equipa, bem como o
treinador que nos explicaram todas as regras e como nos
devíamos mover nas cadeiras de rodas adaptadas ao
desporto, para conseguirmos jogar.
Na parte da manhã fizemos lançamentos ao cesto, e
aprendemos como movimentar a cadeira. Após o almoço
piquenique, realizado no pavilhão da escola, formamos
equipas e jogámos um pouco.
Foi um dia muito bem passado. Agradecemos à GDR Joanita a sua vinda até à Apelação e a sua boa
vontade para nos ensinar mais sobre a diferença. Foi uma óptima experiência.

Visionamento do Filme “O Corcunda de Notre Dame 2”
A fim de comemorarmos o Dia Internacional da Deficiência, que
teve lugar no passado dia 3 de Dezembro, a nossa psicóloga
Sara Correia organizou uma sessão de cinema no dia 29 de
Dezembro, pelo facto de estarmos de férias escolares e assim
podermos visionar todo o filme e conversar sobre o mesmo.
Nesse dia vimos o filme e no fim do mesmo realizámos um
pequeno debate sobre as diferenças. Ao longo do mês pintámos
trevos para serem oferecidos a todas as crianças e aprendemos
a música do João Portugal “Somos Iguais Diferentes”.
Visite-nos em: www.pastoraldosciganos.pt
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